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SUP. Stand Up Paddling. SUPerenkelt. 
En genial måte å utforske det våte 
element. Et SUP-brett med åre lar 
deg padle ut over vannet på veien mot 
de store eventyr. SUP er chill. SUP er 
enkelt. SUPerenkelt.

SUP kommer fra Hawaii, og har raskt 
blitt en populær utendørsaktivitet. 
Hos oss i DNT ung Bodø kan du teste 
Stand Up Paddleboard helt gratis! 
Sjekk arrangementene, eller ta kontakt 
dersom du har lyst til å bli med! 

UTSTYR:
- Varierer med vann- og lufttemperatur
- SUP med pumpe og åre
- Tørr- eller våtdrakt
- Flytevest

Vet du hva SUP står for?
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Lørdag 13. mai: Topptur til 
Heggmotind
Ta en pause fra eksamen, og fyll 
på med høydetrening! Heggmo-
tind er med i årets Ti på topp, 
og er en fin tur på ca 5 timer. 
Vi tar lunsj på toppen, ikke glem 
drikke. Oppmøte kl 10.30 ved 
Shell Stormyra for samkjøring, 
eller Skytebanen ved Heggmoen 
kl 11.00. 
Turleder Halvor 473 56 649.

Mandag 22. og 29. mai: Kajakk 
ved Heggmoen (10-14 år)
Lyst på en våt utfordring? 
To ettermiddager i mai kan du 
teste det våte element i trygge 
omgivelser med instruktør 
Sigurd Schultz fra Rett Kjøl. 
Oppmøte Kraftverket ved Hegg-
moen kl 17:30. Begrenset antall 
plasser, ingen egenandel. NB! 
Arrangement forbeholdt X-ung 
(10-14 år). Begge kveldene har 
samme program, så du melder 
deg bare på den datoen som 
passer best for deg på bot.no, 
senest en uke før start. Kontakt-
person Marie 971 62 826.

Mandag 5. juni: 7-toppstur
Sommerens supersosiale 
fjelltur!
Konfirmasjonen kan kanskje 
rundes av med en frisk tur i 
bymarka? Vi gleder oss til en 
sprudlende og sprek dag, og 
håper vi ser deg på ungdomme-
nes stand på Linken! Mer info 
på bot.no.

Onsdag 13. juni: Bonfire BOT
Har du hjertet ditt i DNT? Eller 
vil du lære litt om oss? Bli bedre 
kjent med oss? Vi inviterer til 
gratis grillmat, knitrende bål, 
gitarspill og munter mimring 
om turene vi aldri vil glemme. 
Sett av datoen, se til Nordsia 
og følg med på Facebook for 
mer informasjon. Kanskje får 
vi teste SUP? 
Turleder Halvor 473 56 649. 

3.-7. juli: Sommerleir på 
Gjælentunet (10-14 år)
Idylliske Gjælentunet utenfor 
Bodø er basen for vår populære 
sommerleir. Her skal vi bade, 
fiske, klatre i fjell, ro, gå på tur, 

tenne bål og finne på masse gøy! 
Voksne og erfarne turledere som 
garanterer godvær og strålende 
humør. Aldersgruppe 10-14 år, 
begrenset antall plasser. 
Pris 1200,- for medlemmer, 
1350,- for ikke-medlemmer 
(medlemskap koster 125,- pr år). 
Påmelding innen 19. juni på 
bot.no. Kontakt: BOT-kontoret 
75 52 14 13 / post@bot.no.

August: Leirdueskyting på 
Bestemorenga
Erfaren jeger eller kommende 
skarpskytter? Møt oss på Beste-
morenga for å trene til høstens 
store eventyr. Samarbeid med 
Bodø Jeger og Fiskeforening 
(BJFF), alder 14-26. Mer info 
kommer før sommerferien! 
Koordinator: Elin 900 12 477

25.-27. august: Studenttur til 
Bjellåvatn
Vår populære bli-kjent-tur for 
nye og erfarne studenter går til 
et landskap som viser høsten 
i nord fra sin beste side. Buss 
til Beiarn fredag, retur søndag 

Hvilken tur frister mest?



4 TURPROGRAM DNT-UNG

kveld. Rolig gange i lett stigende 
terreng, ca. 8 km. Vi står for 
middag på lørdag, ellers tar 
alle med egen mat. Mulighet 
for dagsturer, hyttekos, båttur 
eller fiske. Visste du at røye på 
6 kg nylig ble landet ved Søndre 
Bjellåvatn? Saltfjellet frister til 
mer friluftsliv. Dette er en flott 
mulighet til å bli kjent med ei 
av våre mest besøkte fjellhytter. 
Mer info og påmelding på bot.
no. Turleder Solveig 415 24 415.

Onsdag 30. august: Mjelletind 
og Mulstrandtind
Vi møtes på Shell Stormyra kl 18 
for samkjøring til Mjelle. Turen 
går i ulendt terreng, steinur opp 
mot toppen. Øverst på Mjelle-
tind får vi nydelig utsikt, og 
mulighet til å bestige Mulstrand-
tind i samme slengen. Gode sko 
er nødvendig. Ta med vindtett 
jakke og litt ekstra klær, pluss 
mat og drikke. Turen tar ca 3,5 
timer. Turledere: Espen 
481 42 256 & Marie 971 62 826.

1.-3. september: KICK OFF 
Camp Ausvika
Dette blir en perfekt start på 
høstens tureventyr! SUP, slakk 
line, gratis pizza, bondesjakk i 

sanden og masse skrønehistorier 
rundt bålet. Ta med eget telt 
eller få ei sosial natt i en av våre 
lavvoer. Ankomst fredag etter-
middag for å lage camp. Ingen 
egenandel, men du må ha med 
egen brødmat. Turleder: Elin 
900 12 477.

Lørdag 9. september: 
Dagstur inn Åselidalen
Oppmøte Shell Humørsenteret 
kl 10.00 for samkjøring til 
p-plassen i Åselidalen. Første 
stykke på berg, deretter sti i 
bjørkeskog. Bratt skråning fra 
enden av vannet før lett terreng 
videre inn Åselidalen. Ha med 
godt fottøy, varme klær, mat og 
drikke. Turen tar 4-5 t. 
Turleder Espen 481 42 256.

15.-17. september: Rundtur 
rundt Børvasstindan
Vi møtes fredag ettermiddag for 
samkjøring, og begynner turen 
opp ville og vakre Falkflågdalen. 
Mot kvelden finner vi en fin 
teltplass, og tenner bål. Lørdag 
går ferden inn til Lurfjellhytta. 
Kanskje tester vi fiskelykken 
underveis? Uansett sørger vi 
for middag på lørdag. Søndag 
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tar vi siste etappe av rundturen 
mellom Børvasstindene og vakre 
Åselidalen. Vi kjører to biler. En 
parkeres ved turens startpunkt, 
Valnesvatnet, den andre ved 
slutten av Åselidalen. Maks 8 
deltakere. Påmelding innen 
12.9. Turleder Ingrid 992 74 636

6.-8. oktober: Yoga Retreat på 
Beiarstua
Jentehelg med yoga og ernæ-
ringskurs. Midt i smørøyet av 
helsefremmende natur lærer vi å 
ta vare på kropp og sinn. De uten 
vettet i behold blir med på bad-
stue etterfulgt av bading i elva… 
Vi har plass til mange, så her er 
det bare å booke kalenderen og 
invitere venninnene. Egenandel 
på kurset, vi dekker middag på 
lørdag. Mer info kommer på bot.
no. NB! Aldersgrense 18-35 år. 
Turleder Elin 900 12 477.

Lørdag 28. oktober: Grottetur 
til Singelhola
Vi elsker grotteturer! Vil du 
vite hvorfor? Bli med på en 
spennende tur under overflaten! 
Singelhola er ei grei nybegyn-
nergrotte. Du trenger kjeledress/
klær som tåler røff behandling, 
samt støvler, hjelm og lykt. Vi 

kan stille med de to sistnevnte, 
gi da beskjed ved påmelding. 
Oppmøte Shell Stormyra kl 9 for 
samkjøring mot Valnesfjord. Vi 
er tilbake i Bodø mot kvelden. 

Maks 8 deltakere. 
Påmelding innen søndag 22. 
oktober. Erfarne grotteturledere 
Anders 900 85 806 & 
Petter 990 38 066 
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Vi søker nå etter unge og engas-
jerte mennesker fra nord som 
har lyst til å få folk opp av sofaen 
og ut i frisk luft, og samtidig får 
en flott tur selv med minner for 
livet. Kanskje der du vår neste 
turleder? 

Den Norske Turistforening 
(DNT) har sin egen turlederut-
danning som er gratis og åpen 
for alle som engasjerer seg tu-

ristforeninga. Og det er ikke slik 
at du blir satt på skolebenken 
for å bli turleder! Nei, vi drar ut 
på tur og lærer mens vi går, eller 
mens vi sitter på hytta i varmen 
fra ovnen. 

Akkurat nå jobber vi for å få 
til en regional samling for 
ungdommer fra Nordland, 
Troms og Finnmark, slik at de 
kan få ta de to første trinnene i 

turlederutdanningen i løpet av 
ei samling på Sommarøya uten-
for Tromsø. Da blir det sosiale 
dager, fulle av aktiviteter, kajakk, 
bål, telt, bading og nye bekjent-
skaper, og selvfølgelig koster det 
ingen ting for deg som ønsker å 
engasjere deg i DNT ung Bodø! 
Følg med på Facebooksiden vår, 
DNT ung Bodø, for mer info.

Er det noe du lurer på i forhold til turer, pakkelister, hva som er lurt å tenke på når man skal 
på tur, eller generelt hva det vil si å være med i DNT ung? Ikke nøl med å ta kontakt med oss! 
Du kan enten ringe (75 52 14 13) eller skrive e-post (post@bot.no) til BOT-kontoret, eller 
du kan sende oss en melding på Facebook-siden vår, DNT ung Bodø! Følg oss gjerne der for 
å få med deg de siste oppdateringene!

Glad i naturen og liker å gå på tur?



Bodø og Omegns Turistforening
Sandgata 3, 2. etasje (inngang fra Storgata)
Boks 751, 8001 Bodø
75 52 14 13 – post@bot – bot.no
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DNT ung Bodø er for deg mellom 
13-26 år som liker å være ute i 
naturen. Friluftsliv gir store helse-
gevinster. Turene gir minner for livet, 
og hos oss kan du også finne venner 
med felles interesser.

Turene planlegges i god tid, men 
vi finner også på impulsive eventyr 
underveis. Lik oss på Facebook for 
oppdatert informasjon. 

Har du lyst til å sitte i styret, ta ansvar 
på sosiale medier eller vil du kanskje 
vite mer om en av turene? 
Send en e-post eller sjekk nettsida for 
mer info: post@bot.no / www.bot.no  

#fjelletfrister 

Lik DNT ung Bodø på Facebook!


